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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ 
 

Относно: Прилагане на чл. 203, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) 

 

Съгласно чл. 203, ал. 1 от ЗОП жалба срещу решение, действие или 

бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на 

изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е 

поискана временна мярка „спиране на процедурата”. След получаване на жалба 

срещу решение, действие или бездействие на възложителя с искане за налагане на 

временна мярка, възложителят следва да публикува в Профила на купувача 

съобщение, с което да извести потенциалните участници, че е подадена жалба и че 

всички действия по хода на процедурата се преустановяват до влизане в сила на 

определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по 

жалбата, ако е наложена временната мярка. 

Видно от чл. 15, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП) информацията при производство по обжалване се изпраща от 

възложителите в 3-дневен срок от получаване на уведомлението за образуване на 

производството. Производството по обжалване по ЗОП започва с жалба на 

заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). 

Председателят на КЗК образува производство с разпореждане в тридневен срок от 

постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея (чл. 200 от 

ЗОП). След като възложителят получи уведомлението за образуване на 

производството от КЗК (разпореждане за образуване), едва от този момент започва да 

тече 3-дневния срок за изпращането на информацията при производство по 

обжалване. 

В случай, че не бъде образувано производство, възложителят удължава 

обявените срокове в процедурата, когато това се налага във връзка с производство по 

обжалване (чл. 100, ал. 11 от ЗОП). В нормата на чл. 100, ал. 11 от ЗОП се говори за 

„производство по обжалване”, а не за „образувано производство”, т.е. нормата е 

приложима и когато има подадена жалба, но производство не бъде образувано, 

възложителят трябва да удължи сроковете за подаване на офертите. Съгласно чл. 28, 

ал. 5 от ППЗОП, когато възложителят удължава сроковете в процедурата при 

производство по обжалване, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли 

до момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени 

срокове не може да е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя. 
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